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LYŠKÁNORA   43
Nepravidelný občasník pro vnitřní potřebu Nurnské družiny

Jarn 1056                                                  Liscannor, Nurnská oblast, západní Gwendarron

* Motta tohoto čísla * Myšilove, starosto... * Prohlášení ke spoluobčanům *
* Služba * Novinky liscannorské * Matka Nifredil *

Motta tohoto čísla

„...Jak známo, karzadenští trpaslíci jsou ty
největší sráči na světě...“

Dyni Longodon

„...Oheň uděláme až se setmí, aby nebyl vidět
čmoud...“

Dyni Longodon

„...Když jdeme tim pitomym lesem...“
Klabzej Myšilov

Myšilove, starosto...

Myšilove, starosto,

dovol, abych upustil od formálního tónu,
kterým jsem se k tobě obracel ve svojí žádosti a
přešel do neformální řeči, kterou se na Tebe
obracím jako na dlouholetého přítele,
spoludružiníka a ovšemže i starostu. Musím tedy v
úvodu svého listu říci, že mě Tvá odpověď na můj
list poněkud zarazila. V otázce občanství mé dcery
jsem byl pevně přesvědčen o tom, že se rozhodneš
jí je udělit a očekával jsem, že převedení domu na
dceru je pouze formální úřední úkon, za který jsem
samozřejmě připraven zaplatit případné stanovené
poplatky. Argument, že dcera nemůže v současné
době rozumně nkládat jak s majetkem, tak s
občanstvím, nemá, rozhlédneme-li se po vesnici,
žádnou váhu. Její majetek budu samozřejmě až do
doby její samostatnosti spravovat já, ovšem, jak se
praví: „nevíš dne ani chvíle“. Je mým přáním, aby
malá Anja měla jistotu v obci, kde je hrob její
matky.

Chceš-li, dám Ti příklad.
Ožením se. Zapomenu na mou nebohou

Anju a ožením se. Žena mne za půl roku otráví tak
šikovně, že jí nikdo nic nebude moci dokázat. Anja
ostrouhá, neboť (teď omluv můj případný omyl)
můj majetek se bude minimálně dělit napůl mezi jí
a její macechu. V nejlepším případě. Takovýchto
příkladů by jistě bylo možno uvést více.

Dále považ, že posměch dětí „občanů“
přivandrovalé spolužačce také nemusí být nic
pěkného.

Důvody, pro něž nemůžeš poskytnout
občanství mně, alespoň rámcově chápu. Je mi jasné,
že existují jistá úřední pravidla, jež jsou závazná pro
všechny. Nebudu se tedy nyní vzdávat občanství
Vranigostského a beru zpět svou žádost. V případě,
že by se kdykoli v budoucnu úřední nařízení
změnila a dvojí občanství by bylo povoleno, dej mi,
prosím, ihned vědět. Nehodlám samozřejmě sedět
na dvou židlích (Vranigostské a Liscannorské) a
nehodlám zasypávat Vranigostskou noru, k níž jsem
za ta léta přilnul a kde mám, než dostavím svůj
nový dům, laboratoř. Těžko ale mohu ve své druhdy
staromládenecké noře vychovávat dceru. Nechci,
aby z ní byla zanedbaná divoženka. Proto je nutné,
abych s ní sdílel čas v Liscannoru, kde bude mít
svoje vrstevníky a kde bude nablízku její kmotřenka
a jiní odborníci na výchovu. Nechci se podceňovat,
ale, ruku na srdce, na tenhle úkol sám nestačím.
Bohové chraň, ne že bych nevěřil Aeddovi, sám si
s výchovou dětí jistě užil, ale Liscannor podle mého
názoru představuje pro Anju nejlepší perspektivu.
Proto, do doby, než dosáhne věku, kdy bude moci
sama vykročit do života, budu s ní trávit v
Liscannoru tolik času, kolik jen to bude možné.
Zároveň také proto, abych nezanedbával své
nemovitosti na území obce. Doufám tedy, že můj
pobyt na území Liscannoru bude vítán.

Rozhovořil jsem se trochu obsáhleji, než
jsem měl v úmyslu, a tak se raději budu věnovat
svojí - teď již nikoli žádosti, nýbrž prosbě.

Připadá mi nemožné, aby jediný způsob,
kterým by moje dcera mohla získat jak občanství,
tak i majetek, byla moje smrt. Toto nařízení mi
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připadá nesmyslné a prosil bych Tě, abys svoje
rozhodnutí přehodnotil. V případě, že se toto
rozhodnutí opírá o nějaké nařízení rady města
Nurnu nebo jiných královských orgánů, jsem
rozhodnut se u příslušných orgánů na toto
informovat, případně se odvolat.

Zároveň bych Ti chtěl tlumočit
rozhořčení nad některými větami Tvé odpovědi.
Především k Vranigostu samotnému. To, že si mě

dobíráš, že jsem zapomněl, jak jsem Vranigost
zakládal (o čemž pravděpodobně víš pouze z
tehdejších úředních záznamů), je sice milé, ale
méně milé je, že mi podsouváš názory. Nevíš-li,
koho uznávám či neuznávám jako předáka
Vranigostu, zeptej se mě. Existují-li v tomto či
jakémkoli směru nějaké fámy, je třeba je vyvrátit.
Zároveň bych si s Tebou rád promluvil o tom, proč

pochybuješ věrohodnosti mého tvrzení, že jsem
přesvědčeným Gwendarroňanem věrným králi.
Myslím, že v tomto směru Ti směle můžu
konkurovat. Dále jsem měl z odpovědi (snad
mylný) dojem, že v mém případě postupuješ
opatrněji (příkřeji) než obyčejně. Alespoň tak chápu
větu o tom, že v tomto konkrétním případě Ti
opatrnost velí... Proč, u všech ďasů?

Tvou odpověď na moji žádost si
rozhodně nevykládám jako akt zlovůle, ale spíše
jako předběžnou úřední informaci a námět k
rozhovoru a k dalšímu jednání ve smyslu této mé
odpovědi. Tento dopis tedy ber jako výzvu k
dalšímu ústnímu jednání o této věci, neboť, když se
téměř denně vídáme, připadá mi trapné si o tom
pouze psát. Přesto si dovoluji apelovat na Tebe
zároveň písemně, neboť, jak víš, řeči se vedou a
voda teče, ale pergamen, ten zůstává.

Buď zdráv!
Tvůj Dyni

Prohlášení ke spoluobčanům

Klabzej Myšilov, osmý starosta liscannorský

Milí spoluobčané,

abych předešel vzniku případné aféry,
aby  snad jméno mé nebo jméno Liscannoru
nemuselo být z něčího popudu vláčeno po soudech
a dalších úřadech v Nurnu, či aby snad mojí
netečností k některým výzvám nevznikly u mých
sousedů mylné závěry a hodnocení mé práce,
musím učinit následující prohlášení, a to ne ústní,
ale písemnou formou. To pro případ, že bych byl
dle předběžné výstrahy pana Longodona jako hlava

obce udán úřadům za porušování jeho práv.

Je mým právem občanství udělovat, či
jej odebírat. Užívám tedy svého práva a nepotřebuji
povolení, zda smím, či nesmím. Pan Longodon
občanství nemá a půlroční Anja také ne. Emotivní
list pana Longodona mi ukázal, že tento krok byl v
dané chvíli správný.

Nařízení o tom, že jedině smrtí se dá
získat občanství pro dceru je samozřejmě holý
nesmysl a nikdy v této obci neexistovalo. Vím to já,
vědí to obyvatelé vsi. Ví to zřejmě i pan Longodon,
ale přesto takový nesmysl používá ve svých
konstrukcích.

Záležitost ohledně převodu majetku na
nemluvně jsem se snažil dotyčnému vysvětlit.
Navrhl jsem takové řešení, aby kdykoli v budoucnu
nebylo o právech malé Anji pochyb. Nicméně pan
Longodon namísto provedení zcela běžně
praktikovaného postupu označil moji osobu za
člověka, který si nepřeje nic jiného než jeho smrt a
hojí si rány na dítěti. Rozhodl jsem se tedy k
zavedení příslušného převodu majetku do
starostenské knihy, avšak stále si myslím, že toto
opatření z hlediska budoucnosti jeho obavy
dostatečně neřeší (závisí totiž na míře
starostenského dozoru nad výkonem případného
poručnictví, jenž není rámcově vymezen, a tudíž
podléhá úsudku toho či onoho starosty). Můj názor
zůstává nezměněn: převedení majetku v době
samostatnosti nebo zaknihování ať manželské
smlouvy či poslední vůle se všemi náležitostmi.
Nevím, co je na takovém postupu neobvyklého.
Také se není třeba dívat všude kolem. Případ
převedení majetku na nesvéprávnou osobu byl
uskutečněn pouze jedinkrát, a to v případě Melatara
Vranta, který zcela osiřel. V této konkrétní
záležitosti vykonává poručnictví starosta, takže ji
lze brát jako výjimku, k jejímuž udělení mám také
samozřejmě právo.

Dále bych se chtěl vyjádřit k otázce
Vranigostu. Uznávám Vranigost, jeho pořádky v
mnohém odlišné a jeho obyvatele. Uznávám jejich
blízký vztah vzhledem k jejich spoluúčasti na
Nurnské družině. Chci, aby vztah byl založen na
vzájemném respektování suverenity obou obcí. A
právě proto také uznávám hlavu Vranigostu, ať už
se má označovat jako starosta, předák, nebo jakkoli
jinak. O tom snad není pochyb (také není pochyb o
tom, jaký náhled pan Longodon chová k správnímu
systému Vranigostu. Nemusím si vymýšlet žádné
fámy, ptát se na ně, ani je vyvracet - stačí vycházet
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z vybraných částí rozhovoru „Funkce starosty ve
Vranigostu neexistuje“). Nicméně ve vzájemném
prolínání osudů a dění musí být byť nepatrná, ale
jasně zřetelná čára, která tuto suverenitu vymezuje.
A tato dělící linka stran Liscannoru je právě
podmínka jednoho občanství. Ta podmínka není nic
neobvyklého, nepřípustného nebo útočného. Nikdo
nikoho nenutí pálit domy, zasypávat nory a
podobně. Svého času Alwynn Bílá Ruka, nurnský
občan, měl v Liscannoru dům a nikdo ho nenutil
dům v Nurnu zasypávat nebo bořit. Takových
případů by se možná našlo víc. Toto nařízení má
svůj zcela jasný důvod. Zprostředkovaně totiž
kupříkladu zabraňuje situaci, kdy by starostou dvou
či více obcí byla jedna osoba. Nechápu tedy, v čem
je takové opatření nepřípustné a nevidím důvod jej
měnit.

Nikdy jsem nepochyboval o tom, zda
pan Longodon je či není přesvědčeným
Gwendarroňanem věrným králi. Namítl jsem pouze,
že proklamovaná loajalita ke království sama o sobě

ještě není důvodem k udělení liscannorského
občanství. Pan Longodon mi možná v tomto směru
může směle konkurovat, ale já se s ním ani s nikým
jiným v tomto ohledu poměřovat nechci. Nepřipadá
mi to vhodné ani mojí osobě vlastní.

Moje odpověď panu Longodonovi byla
formální, obsáhlá a písemná ve stejné formě, jaké
bylo zvoleno pro žádost. Pokusil jsem se vysvětlit
důvody, případně jejich odstranění, ač jsem mohl
říci pouhé: „Ne“. Poněkud povýšenecké stažení
žádosti bylo opět písemné. Nevím tedy, co je na
tom trapného, ale je pravda, že dnes jsem rád, že
oba pisatelovy listy jsou založeny ve starostenské
knize v psané formě. Jelikož vím, že u piva se toho
mnohdy vyřeší více, než skrze pošťáka Hlůvu,
vyzval jsem pana Longodona k případnému
ústnímu jednání a probrání odstranění překážek k
udělení občanství. Vzápětí on písemně vyzval mne.
Nepokládám rozhodně za důležité kdo koho vyzve,
nicméně je nasnadě, že tímto handrkováním se věci
řešit nedají. Také je třeba odlišit pozici toho, kdo
něco chce, od pozice toho, kdo má co nabídnout.
Běžná a každodenní věc.

Takže závěrem. Longodonův list se mi
příčí jak svým způsobem, tak i obsahem. Dýchá z
něj obratná manipulace s fakty, popírání dříve
vyřčených tvrzení, neúcta ke mně jako starostovi
obce. Nechci oplácet stejnou mincí a nebudu si nic
vztahovat na člověka Klabzeje Myšilova. Věřím, že
jde o snahu otce udělat to nejlepší pro svou dceru.
Věřím, že příčinou všeho je pouze slepota

rozhořčení. Přesto musím znovu trvat na tom, aby
pan Longodon poněkud přehodnotil způsoby svého
jednání, které považuji za krajně nevhodné.

Chtěl bych předejít různým spekulacím,
které by způsobily sváry mezi obyvateli Liscannoru.
Pokud se tedy někomu nelíbí některé mé závěry,
nařízení či postoje, rád bych o tom věděl dopředu a
včas, dokud se dají problémy řešit. Pokud si někdo
z občanů myslí, že by panu Longodonovi mělo být
přese všechno občanství uděleno, nechť mě o tom,
prosím, zpraví. Není důvod dělat horkou krev.

Služba

Sepsal Angel Petrochan

"Tss, Óéfe", ozvalo se zpoza dÍev�ného
stánku s dñbánky. "Òéfe!".

"Zmiz, idiote, nevíÓ, ñe se ke mn� nemáÓ
hlásit? PÍij‹ ve…er do skladu". Trhovec se zlostn�

zamra…il na otrhanou postavu s hrbem, která se
vynoÍila za stánkem.

Drban drñel jednu ruku v ñebrací moÓn�
a druhou rukou si ji obezÍetn� chránil. "DyÓ já mám
n�co, co fakt nepo…ká", Íekl. Pak zaÓkemral
prosebn�: "Òéféé...". 

Trhovec vztekle zasy…el a pátrav� se
rozhlédl po poloprázdném trñiÓti. Kdyñ seznal, ñe se
nikdo nedívá, zavlekl otrhance za pult a zatáhnul
plachtu, na níñ byl zvenku nápis: ZAVÌENO.

"Tak to vybal, chlape. Jestli je to n�jaká
hovadina, jako ty sprostý vobrázky, cos ukrad
minulej tejden, taks u m� skon…il".

Zlod�jí…ek se freneticky pÍehraboval
v ñebradle. "Moment, Óéfe, na tohle budete …ubrn�t.
Budete mrkat, jakej je starej Rosolec kabrÁák!
Tady!". Vyndal z moÓny n�co cinkajícího, co se
tÍpytilo.

Trhovec mu to vytrhl z ruky. "Kdes to
sebral?". Vyndal z kapsy zv�tÓovací sklo a
poodhrnul záv�s, aby vpustil trochu sv�tla. Zlatý
Óperk byl p�kn� vypracován, n�jaká elfská práce,
nebo alespoÁ n�koho, kdo se u elfç u…il. To ale
nebylo to, co jej zaujalo. Ve Óperku byl zasazen
temn� rudý kámen, veliký jako poslední …lánek jeho
palce. Sv�tlo se v n�m lámalo a hrálo vÓemi
barvami. UvnitÍ kamene byly k vid�ní zajímavé
v�ci... Zatajil se mu dech.

"Svatyn� Murgany, Óéfe", zahuhlal
mezitím lump. "Tam, co se modlej ty lakomci. Sem
tam te‹ka byl pro almuñnu, co kdyby náhodou se
n�kdo z nich pomát a cht�l mi n�co dát, a koukám,
nikdo se nemodlí. Pak se koukám eÓt� a vidim, kn�z
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nikde, tak sem chyt pÍíleñitost za pa…esy, vysko…il
na voltáÍ, chÁapnul po tom a uñ jsem si to mazal
ven a rovnou sem". UtÍel si nos do rukávu. "Dobrej
je Rosolec, co? Kolik mi toho vytopíte, Óéfe? Je to
ur…it� drahý", ujiÓÙoval o pÍekot.

"Hmmm", Íekl Óéf pomalu. "Zlato je
pravý. Ale ten Óutr je voby…ejný sklo". Pak se na
Rosolce osopil: "A to sme ti neÍíkali, ty idiote, ñe
v chrámech se nekrade?! Copak nevíÓ, jaký kletby
na tebe mçñou padnout? A kde se asi takovej Ómuk
dá prodat? Copak ho mçñu n�kde ve m�st�
nabídnout, aniñ bych pÍiÓel vo kejhák?".

 Rosolec se zaÓklebil: "Almuñni…ku,
Óéfe. VÓak vy uñ si s tim poradíte".

"Tady máÓ deset zlaÙákç a vypadni".
Stánek vyvrhl odrbanou postavu, která

s vít�zoslavným výrazem ve tváÍi a nacvi…eným
pajdavým úkrokem starého ñebráckého mazáka
odkulhala splynout se zásobami laciného
paÓovaného alkoholu skrytými ve stínech Òedova.
Zatím si Lihumil Swona zálibn� prohlíñel
drahokam. Dostal chuÙ to uñ dnes zabalit. Ale to
nesmí, to by mohlo být pÍíli Ó nápadné. I kdyñ, moc
to lákalo, vñdyÙ jako majitel sít� zlod�jí…kç, kuplíÍç
a pÍekupníkç se zakázaným zboñím nebyl nadarmo
zkuÓeným odhadcem ceny …ehokoliv. Ten kámen
m�l na naglinském trhu s drahými kameny cenu
dobrých p�ti tisíc gwendarronských zlatých.

PÍíliv vrcholil. No…ním pÍístavem se
táhla mokrá mlha. VypaÍovala se z kalných vod
starého m�stského pÍístaviÓt�. Vlnolam, vybíhající
daleko do moÍe zpçsoboval, ñe se v kapse
Nurnského pÍístavu moÍe mstilo m�stu za utrp�ná
pÍíkoÍí a nemálo z toho, co do n�j m�sto
vyvrhovalo, vracelo s tvrdoÓíjnou odmítavostí
nazp�t. PochçzkáÍ Jonges zastával názor, ñe za
nocí, kdy vítr vane od moÍe sm�rem k m�stu, a
výpary, prosycené pachem rozkladu vystupují
z pÍístavní záto…iny a prostupují ulicemi, je moñno
v Nurnu nalézt novou formu hmoty: …istý
krystalický smrad. AÙ uñ s tím desátník Hagenbard
souhlasil nebo ne, cht� necht� musel uznat, ñe
smrad, zahalující dneÓní noci pÍístav, byl tém�Í
nedýchatelný. PÍíplatek k platu, takové malé
smradné, by se sneslo. 

Vlnolamem ztiÓené moÍe Óplouchalo dva
sáhy pod úrovní zvlhlé dlañby mola. Hladina byla
hust� pokryta vrstvou odpadkç a leklých ryb, mezi
nimiñ se na vlnách vznáÓel muñ. Leñel na hladin�
obli…ejem dolç, jako by si n�co prohlíñel na dn�.
T�ñko tam ovÓem mohl n�co vid�t, neboÙ mu v tom,
krom� Ópíny a okolní tmy pÍekáñel pÍedevÓím fakt,
ñe byl mrtvý jako trindindolÓtí trpaslíci.

Hagenbard s Jongesem po…kali, añ

zÍízenci m�stské márnice t�lo vyloví, naloñí do
prout�né truhlice a odvezou. T�lo bude v márnici,
dokud jej n�kdo neidentifikuje. Jestliñe se tak
nestane do týdne, bude pohÍbeno na královské
útraty do neozna…eného hrobu a jediné, co po tom
uboñákovi zçstane, bude vrañedná zbraÁ, dýka
s tenkou …epelí, kterou m�l zapíchnutou v ledvinách
a útlý spis v archivu královského vyÓetÍovatele. Na
konci spisu, jak uñ to tak v naprosté v�tÓin�
takových pÍípadç bývá, bude poznamenáno: Vrah
neznámý, vyÓetÍování pÍeruÓeno. Prost� b�ñná
úkladná vrañda v Nurnu.

Hagenbard si mimod�k rukávem pÍeleÓtil
mosazný odznak desátníka s …íslem 104,
pÍipíchnutý na rameni. Agresivní mlha by do n�j
jinak do rána vyñrala malé …erné te…ky.

"Korbel Íezanýho!".
"A vy, desátníku?".
"Òtamprli, jako oby…ejn�. MçñeÓ nosit,

dokud ti neÍeknu".
Hostinec U prasete byl obvyklým

místem, kde kon…ily jejich no…ní pochçzky. M�li
s majitelem hostince nepsanou dohodu. Nebudou se
zajímat o hosty podniku (pakliñe si to hostinský
nebude výslovn� pÍát) a na oplátku se nikdo
nedozví, jak si královi zam�stnanci krátí dlouhou
sluñbu. M�li pro tyto ve…ery vyhrazen stçl
v tmavém rohu. Tam nejen ñe nebudili neñádoucí
pozornost hostí ale m�li i pÍíleñitost si ud�lat
náleñité pohodlí. Hagenbard si odepjal Íemen
kalhot, vyvalil mocný bÍich, zav�sil Íemen na v�Óák
v rohu a  rozvalil se na lavici. Jonges, nohy drze na
stole, pro…ítal knihu. Byla to jakási broñura, kterou
mu vnutil n�jaký náboñenský fanatik na ulici.
Podobných Ótvavých …i výchovných (v�tÓinou m�ly
podobný obsah) tiskovin bylo v poslední dob�

mnoho. N�které církve jimi lákaly do svých Íad, stát
jimi cht�l preventivn� pçsobit na mládeñ a
potla…ovat tak kriminalitu, n�kteÍí Óílenci dokonce
vydávali tiskoviny o sob�.

Hagenbard si zapálil dýmku, loknul si a
nasál vzduch pÍes stisknuté zuby. "Áách, ten chlast
je horÓí a horÓí. Mám pocit, ñe do n�j lejou pÍístavní
vodu. Hej, co to …teÓ za lejstra, ukañ".

Broñura, kterou se Jonges probíral, byla
zÍejm� z posledního jmenovaného soudku, neboÙ

popisovala nudné putování n�jakých zkrachovalých
rytíÍç sv�tem, jejich boje, úmrtí a vyd�lané peníze.
Kronika ñoldákç. 

"N�jaký prase…inky, he? No, ukañ".
"Kdepak... Napsala to n�jaká banda lidí,

píÓou vo cestování a bojích, taky o rçznejch
úkladech. PíÓe se tady vo velkejch pen�zích."

"Jako co by cht�li v ñivot� d�lat? 
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"No, to nemyslím. Vypadá to, jako by to
opravdu proñili". Jonges se na chvíli zamyslel a pak
se pousmál. "No, ale není to Ópatej nápad. Bylo by
jednoduchý a p�kný, moct si vysnít svoje ñivoty, a
proñít je podle toho, jak si to napíÓeÓ".

"Fuj tajxl, dej pokoj. Vod toho jsou vyÓÓí
síly, mocnosti, který to…ej kolama osudu. Bohové,
pro ty, kdo na n� v�Íí. N�co takovýho kañdopádn�
bejt musí a je to tak dobÍe. My máme ñivoty ñít, a
ne nad nima mudrovat".

"Ale nebylo by alespoÁ Ópatný vybrat si,
jaký budeÓ. Jakým sm�rem se zbytek tvýho ñivota
bude ubírat. Abys nebyl jenom rákos ve v�tru."

"Pçjdu tam, kam m� ñivot zanese".
"Ale kdyby tohle byla tvoje volba.

Definitivní volba. Odpov�dnost. Jenom za sebe. Je
to málo? To je hodn�. To by si m�l kañdej
rozhodnout sám". Jonges na svého pÍedstaveného
zamñoural, …ekal na odpov�‹.

Hagenbard ml…el, ale rostla v n�m
nevrañivost. Hlubokomyslné debaty nad korbelem
nem�l rád.

Jonges pÍelétl pohledem stránku. "Kdyby
jsi si m�l tÍeba jenom vybrat jméno na celý ñivot.
Erlanth? Halk, Jacob nebo snad Pepen?". Jonges
sklapl knihu a mrÓtil ji na upatlaný stçl.

"Hovno!". Desátník byl toho názoru, ñe
u piva se mají rozebírat klepy, historky o ñenských
nebo debaty o mordech. Souhlasil ale s tím, ñe
vybrat si jméno na celý ñivot by nebylo Ópatné.
Svým rodi…çm do toho nem�l moñnost mluvit. "TÍi
…tvrtiny vÓech náboñenství zmapovanýho sv�ta by
t� za takovýhle Íe…i prohlásili za heretika". Desátník
do sebe nalil dalÓí pohárek. "Co kdyñ maj pravdu?
Nev�ÍíÓ ñe t� mçñe stihnout trest?"

Jonges mávl rukou. "Ale prdlajs. Copak
n�kdo z kn�ñí n�kdy mluvil se svym bohem? Ukañ
mi ho. Tak Ti mçñe u boha vymodlit odpuÓt�ní za
tvý hÍíchy, he? ".

"Ale..".
"Jdi do háje, Hagi. Doufám, ñe tu svoji

malou necpeÓ takovejma kravinama. A vçbec,"
Jonges se zvedl a nalil do hrdla zbytek korbele,
"venku práv� padla tma. Jde se na obchçzku a tradá
domç. Za pár chvil mi kon…í sluñba". Jonges sbalil
knihu ze stolu a na stçl hodil pár drobných. 

Hagenbard kývnul na pozdrav a Jonges
zmizel. Desátník lusknul na d�ve…ku.

"JeÓt� Ótamprli!"

Jonges zmizel. Ale nezamíÍil pÍímo
domç... Ne, neÓel na poslední obchçzku, Íekl to
svému nadÍízenému jen v ñertu. Sluñbu bylo ob…as
nutné si trochu zkrátit, a pak: ani nejhorliv�jÓí
nurnský halapartník by si nelajsnul jít na no…ní

patrolu o samot�. Jonges si jeÓt� pÍed hospodou
svlékl kabátec, slouñící jako uniforma a oblékl si jej
naruby. NepotÍeboval být poznán. Pak zamíÍil op�t
sm�rem ke starému pÍístavu.

"MáÓ?".
"„lov�…e, mám", odpov�d�l chraptivý

hlas. "Ale bylo to drahý".
"Jak to? Ty zmetku, nezkouÓej to na m�.

VíÓ kdo... Dej si pozor."
"Ne ne, klid. Fakt nelñu, podrañilo.

NámoÍníci uñ nemaj. Nová várka nepÍiÓla.
"Tak to vybal".
"Za dvanáct". Chraptivému zaÓustil

v ruce balí…ek.
Ozvalo se tlumené cinkání mincí.

"Zmetku. Tady máÓ a za tejden si pÍijdu zas".
"Jasn�, …lov�…e, pro tebe dycky",

zachrapt�lo to do Óera.
"Ale bude to za deset, nebo s tim

skon…íme". 
"Se uvidí", ozvalo se pochybova…n�.
Postavy se bez rozlou…ení rozplynuly

v Óeru tmavé ulice, kañdá na jinou stranu. To byl
Òedov.

Jonges opatrn� rozbalil malý papírový
balí…ek. N�kolik nafialov�lých zrnek, které pÍitom
vypadly na desku stolu pe…liv� pÍidal zp�t k malé
hromádce fialových krystalç. Jeden z nich mu ulp�l
na Ópi…ce prstu. Jonges ho labuñnicky olízl. Pak
vyÁal ze zásuvky stolu malou misku, sklen�nou
ty…inku a láhev bezové ÓÙávy. Nakonec jeÓt� malý,
v pouzdÍe ukrytý noñík s ostrou drobnou …epelí.
SoustÍed�n� nalil trochu ÓÙávy na misku, pak nabral
na Ópi…ku noñe n�co fialových krystalç. Chvíli
zaváhal a pak n�kolik krystalç vrátil zpátky.
Zamíchal misku sklen�nou ty…inkou a pozoroval,
jak se krystaly pomalu rozpouÓtí. JeÓt� jednou
zamíchal a pak spokojen� zamru…el. T�Óil se.
Vyndal malý noñík z pouzdra a vyhrnul si rukáv
k lokti. Pak zatnul zuby a noñíkem provedl krátký,
ale hluboký Íez. Rychle nabral ty…inkou fialovou
kaÓi a, nedbaje pálení v pañi, vm�stnal substanci do
otevÍené rány. Pak pÍipraveným pruhem látky ránu
stáhl, aby krev cennou sm�s neodplavila z t�la.
Potom uñ se jen pohodln� rozvalil na lehátku. Cítil,
jak se mu pohoda rozlévá po t�le, jako by mu
v ñilách koloval med. PÍivÍel o…i, za…ínalo mu být
zase jednou fajn. Alchymisté na dalekém jihu um�li
fantastické v�ci...

Hagenbard byl po poledni op�t ve
sluñb�. Trápilo jej revma, musel si …as od …asu jít
odpo…inout z trñiÓt�, kde hlídkoval, do stráñnice.
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Nejrad�ji by se na chvíli natáhl na kavalec, ale za
ten cambus, který by spustil setník, nebo, nedejte
bohové, sám kapitán, kdyby náhodou pÍiÓli, mu to
nestálo. Hagenbard si op�t utáhl pÍezku na
kalhotách, vykro…il ze dveÍí stráñnice a rozhlédl se.
Stopu od zdi stráñnice stál mnich v rudém rouchu.
Usmíval se a hled�l desátníkovi pÍímo do o…í. Jako
by ho cht�l nalákat k sob� do církve. Jakoby tu na
Hagenbarda …ekal. 

Ohledn� náboñenských obcí m�l, stejn�
jako ohledn� organizací, zabývajících se právy
menÓin, národností a ras jasné a dçrazné pÍíkazy
z m�stského velitelství domobrany. Dát ruce pry…

od vÓeho, co by mohlo zavdat pÍí…inu k rasovým
nebo náboñenským pçtkám a nepokojçm. 

Hagenbard se alespoÁ zatváÍil nejzleji,
jak um�l a zapÍel ruce v bok, veden snahou zbavit
se toho vylepaného fanatika. UpÍen� se na mnicha
zadíval. 

Mnichova holá hlava byla poseta
spoustou drobných jizvi…ek. MniÓi to zÍejm�

s bÍitvou ani pÍes neustálé procvi…ování nijak zvláÓÙ
neum�li. Desátník si matn� uv�domil, ñe jeho tváÍ
uñ jakoby nedávno vid�l, ale jakmile se pohnul, aby
mnicha vyzpovídal, ten se oto…il a v mñiku zmizel
kÍepkým krokem v davu.

Sektami se to v Nurnu poslední …as jen
hemñilo. Od druidských uctíva…ç stromç a
bylinkáÍç - kv�tinových fanatikç pÍes nejrçzn�jÓí
rasisticko-náboñenské obce typu Bílá ruka añ po
temné kulty, v jejichñ svatyních byly, jak se
povídalo, oltáÍe pokryté krví. Uctíva…i Murgany
byli jednou z nejumírn�n�jÓích odnoñí východních
religiózních kultç . Jako neÓkodné je
Gwendarronský král nechával na pokoji, na rozdíl
od Bílé ruky a mnoha jiných. Hagenbard necht�l
mít potíñe.

Teplý v�tÍík mu …echral vlasy. Jonges
sed�l na m�kkém obla…ném polÓtáÍi a plul
vzduchem. Nad ním bylo jasné modré nebe. Kdyñ

se podíval pod sebe, uvid�l pásy mra…ných cárç.
Moc se necht�l vyklán�t, oblá…ek m�l vçli se vratce
pÍekláp�t.

M�l rád, kdyñ ve snu létal.
Bylo pÍíjemné teplo. Kdyñ se podíval

skrz roztrhlé mrá…ky dolç, zjistil, ñe teplý proud
vzduchu vychází z rybníka pÍímo pod ním. Rybník
jakoby dýchal. Jonges se na oblá…ku zavrt�l a ud�lal
si jeÓt� v�tÓí pohodlí S uspokojením uznamenal, ñe
nad rybníkem ve stráni, na které se zelen� vlnila
hustá vysoká tráva, stojí osamocený hostinec U
prasete. A jeÓt� výÓ, na samém vrcholu kopce,
lemovaného oblá…ky, v�tÓími, neñ ten Jongesçv,
stálo pódium. Moñná poprav…í leÓení, ale rozhodn�

vypadalo pÍepychov�. Bylo pokryté rudým plátnem.
Na n�m stál stçl, snad n�co mezi kÍeslem na
vysokých nohách, trçnem a stolem. Tu Jonges
n�kolikrát zamrkal, aby lépe vid�l. Dokonce zkusil
zamávat rukama, aby popohnal svçj oblá…ek blíñe,
ale obraz pÍesto zçstával stejný.

Sed�l tam smrdutý ñebrák, nebo alespoÁ
jako smrdutý ñebrák vypadal. M�l pouli…ní Ópínou
zaÓlé a odrbané hadry a ve tváÍi úlisný Ókleb
potm�Óilého psa, …ekajícího na cinkající almuñnu.
Jonges zauvañoval, co asi ñebrák zna…í, byl zvyklý
na jednozna…ná vid�ní a jasná pÍipodobn�ní, kdyñ
tu se z oblohy vyloupl sn�hobílý kçÁ a rozptýlil
pochyby. Na jeho hÍbet�, pokrytém zlat�
lemovanou …abrakou, sed�l rytíÍ v plné zbroji.. 

RytíÍ, pomyslel si Jonges. „istý,
uÓlechtilý. Vít�zí nejen silou svého me…e ale
pÍedevÓím morální …istotou a vçlí. Nad starým,
Ópinavým a seschlým ni…emou. Rozseká ho. Mohl
by jej jenom srazit, ale pro…. ProstÍedky pÍece
nejsou dçleñité. AlespoÁ kdyñ cíl je tak
jednozna…ný. Morální …istota.

RytíÍ povalil stolec a od kopyt jeho kon�
odletovaly jiskry. Legra…ní, pomyslel si Jonges,
jiskry od kopyt , bijících do vzduchu. RytíÍ vedl
kon� brvurn� jednou rukou. Jonges na n�j zamával
a zvedl sevÍenou p�st na znamení zdaru. Byl si jist,
ñe na n�j rytíÍ zpod sklopeného hledí hrnce
spiklenecky mrknul.

Byl rád, ñe podobenství pochopil. Cítil
se díky tomu lepÓí, m�l úctu sám k sob�. Byl
sou…ástí práva. Rozhlédl se kolem. 

Poj‹ dolç, zavolal na n�j rybník,
kterému se v�trem vlnil obli…ej. Jonges mu plivl
pod levé oko, …ímñ ho pokryl kruhy. Poj‹ dolç,
zaÓum�l les. Tak uñ poj‹, zavolal hostinec U
prasete, stojící mezi lesem a rybní…kem a zamával
na n�j komínem. Jonges si na mrá…ku poposedl a
otráven� si uv�domil, ñe je brzy bude muset
poslechnout. 

V tom uslyÓel známý smích. Ohlédl se a
uvid�l, jak se k n�mu blíñí Hagenbard, pádlující
rukama na oblá…ku. Jeho smích zn�l zlomysln�.

"KocháÓ se", zeptal se Ókodolib�.
Jonges otráven� zavr…el. "Co je?"
"Myslel jsem, ñe bys mu mohl jít

pomoct", povídá poÙouchle Hagenbard. Tomu na
zemi, myslím. Nebo ho ten raubíÍ zapíchne.
Hehehe. Jako dráb bys.."

"Tohle je podobenství, ty idiote", zaÍval
Jonges s prstem namíÍeným na rytíÍe, který se
momentáln� pokouÓel napíchnout ñebráka na
dÍevec. "Neni to skute…ný, jasný?"

"Podobenství o právu a morálce?",
zachechtal se Hagenbard, ruce zapÍené v bok.
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"Je to moje podobenství. Já mám nárok
ho n�jak vykládat, he?" Jonges ho takhle neznal.
Roz…ilovala ho ta desátníkova prom�na. Necht�l ho
takhle znát. Tohle byl jeho sen. "Vypadni z mýho
snu!", zaÍval.  "VYPADNI!".

VzpÍímil se na posteli a otevÍel o…i.
Ruku m�l na obálce té divné knihy ze v…erejÓka.
Kolem byla tuhá tma. Jeho mysl te‹ byla jasná. M�l
v hlav� jeden dobrý, výborný, nejlepÓí nápad.

DalÓí den ve sluñb�. Stejn� Ópinavá
podlaha stráñnice, stejné tuberácké chrchlání
zadrñených kapsáÍç, stejné chodníky plné Ólapek.

M�l b�lma o…í pokrytá rozpraskanou sítí
rudých ñilek. Klopil o…i, tak aby to nadÍízený ani
kolegové nevid�li. TváÍil se, jako kdyñ studuje
hláÓení a pÍípisy.

"Tak zas n�koho zapíchli na hranici
Òedova a Zelený …tvrti. À�jakej cizinec, soud�
podle hadrç". Hagenbardçv hlas zn�l dost lhostejn�.
"N�kdy si pÍipadám, jako bych tu byl navíc.
Zapisovatel mordç. VíÓ co Ti Íeknu? Za ty roky to
se mnou uñ ani nehne".

"Co s tím chceÓ d�lat? Jsme tu na hovno.
Ty, já, Kalleste. Kañdej jsme nahraditelnej a
zároveÁ úpln� zbyte…nej. Lidi se budou vrañdit
dycky. Dycky si budou krást a závid�t. To nespraví
ñádná státní moc". Jonges drobet vzhlédl a dodal:
"Co s tim chceÓ d�lat? Leda v�Íit v boñí
spravedlnost".

"Boñí spravedlnost je na jeÓt� v�tÓí
hovno neñ státní. Lidi si musej pomoct sami. Sáms´
to tuhle Ííkal. ðádnej systém nefunguje. VzpomeÁ,
co Ííkal ten chlap, co o n�m tvrdili, ñe vÓechny
spasí. HÍích na jednom je hÍíchem na vÓech. Ìval
to, naivka, jeÓt� kdyñ ho pÍibíjeli na vrata".
Nev�Íícn� zakroutil hlavou.

"Pro… vçbec vznikla boñstva"?, otázal se
Jonges ne…ekan�".

"Lidi si je vymysleli", odv�til desátník
"Asi".

"No jasn�, ale pro…? VÓechen svrab a
bídu, vÓechny nemoce, neÓt�stí a pohromy
potÍebovali na n�koho svalit", odpov�d�l si Jonges
ihned. "Tak si vytvoÍili démony, temné síly, ‹ábly".
Odchrchlal si a u…inil záv�r: "No a na takovym
sv�t�, kde jen jenom zlo, tam se blb� ñije. Tak si
lidi vytvoÍili bohy, aby jim pomáhali a chránili pÍed
zlem. Ne zadarmo, samozÍejm�. Modlitby, ob�ti a
takY" Jonges se odml…el. Pak smutn� pokra…oval:
"Spousta lidí se toho pak chytla a za…ala to
organizovat. Vznikly církve. Organizace se
solidním ziskem. Je mi z nich na blití".

"Nerouhej se", promluvil opatrn�

Hagenbard. "NevíÓ kdo nebo co t� mçñe
poslouchat", Íekl.

Jonges si v duchu uleh…en� vydechl. To
uñ byl ten starý Hagenbard, jak jej znal. No…ní mçry
v…erejÓí noci byly pry…. 

"Démoni existujou, to je dokázaný", Íekl
starý desátník, "tÍeba budou i bohové". Na chvíli se
odml…el. "Sta…ili by mi ty dobrýY"

Kdyñ je jednou …lov�k dráb, dostává se,
jakkoli se mu to líbí nebo ne, do zajímavého sv�ta
dvou odvrácených tváÍí. První je temná a
zachmuÍená tváÍ veÍejné nedçv�ry a nevrañivosti ke
královskému rameni zákona, které (na rozdíl od
milovaného krále samotného) jde po krku …estným
lidem stejnou m�rou jako padouchçm, mokrá a
Ópinavá tváÍ no…ních hlídek a nepÍíjemných
vyÓetÍování, drsná a krvavá tváÍ mordç a násilností
a smutná tváÍ úÍedních oznámení o zabití …i
nehodách vÓeho druhu. Na druhé stran� je to
vzruÓující a poÙouchlá tváÍ úplatkç a sluñbi…ek,
jimiñ si lidé rameno zákona naklán�jí, také pak
konfiskace majetkç zlo…incç (z nichñ také tu a tam
n�co kápne), radostná tváÍ ob…asných návÓt�v
hostincç ve sluñb�, aÙ uñ pod záminkou vyÓetÍování
nebo bez ní a, ano, uspokojující pocit z pomoci
prostým lidem a z dopadení zlo…incç. Co mçñe být
pro takového drába v�tÓí odm�nou neñ slzy Ót�stí
v o…ích matky, jíñ pochçzkáÍ pÍivedl pÍed hodinou
ztracenou tÍíletou dceruÓku!

Mezi pÍíjemné stránky sluñby patÍily pro
Jongese i úterní noci s Arisou. Arisu Jonges poprvé
poznal pÍed n�kolika m�síci, b�hem ÓÙáry
v námoÍnické …tvrti. VÓude spousta kÍiku, nadávek
a zmatku, nakládání zadrñených na vozy, lapání
hledaných osob, snañících se uniknout pÍes stÍechy
nebo alespoÁ ukrýt peníze, náÍek pÍekupníkç
s kradeným zboñím nebo opiáty nad zabaveným
zboñím, chaos, bordel. UprostÍed toho tam tenkrát
na chodníku stála jedna pestÍe nalí…ená holka a
nevzruÓen� vÓechno pozorovala. O…ividn� tu byla
nová. Kdyñ ji Jonges v souladu se sluñebním
postupem vyzval, aby si vylezla na vçz a jela se na
stráñnici zapsat a pokutovat, drze mu u…inila
nabídku. Bude s ním jednou týdn� spát, kdyñ jí
nechá na nejlepÓím míst� v ulici a zaÍídí, aby jí
domobrana nechala na pokoji. Tomu Jonges
nedokázal odolat. Arisa byla nejdrañÓí elfkou
v ulici.

Jejich vztah ale vçbec nebyl idylický.
První pÍekáñkou byl Arisin ochránce a majitel,
rozloñitý barbar s tváÍí pÍipomínající rozÓláplé
raj…e. Kdyñ se poprvé o jejich úmluv� dozv�d�l,
straÓliv� se rozzuÍil a zlomil o Arisu vycházkovou
hçl. Nem�l zájem, aby si na n�j vÓichni ukazovali,
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ñe jeho d�v…e spí s dráby. Z principu necht�l, aby to
n�kdo m�l u jeho holek zadarmo, zvláÓt� pak ne
n�kdo z domobrany, kterou pohrdal. Pak se mu
vÓechno ale rozleñelo v hlav� a uznal, ñe to mçñe
pÍinést patÍi…né finan…ní výhody, které mohou utiÓit
jeho zjitÍenou ránu na cti. Konec koncç, v úterý Óel
kÓeft stejn� vñdycky Óejdrem. Arise to bylo jedno.
Jonges se jí líbil a m�la alespoÁ jednu celou noc
v týdnu pÍedem zajiÓt�nou, bez …ekání na ulici.

HorÓí to pak m�l Jonges na stráñnici.
Zpo…átku se mu daÍilo vést fiktivní vyÓetÍování, pod
jehoñ záminkou drñel nad Arisou ochrannou ruku.
Kdyñ se ale o v�c za…al zajímat Hagenbard, musel
mu vyklopit pravdu. Spoléhal se na to, ñe jej má
starý desátník rád, a ñe mu s otcovským úsm�vem
promine. Nemýlil se, coñ bylo Ót�stí, neboÙ i kdyby
se Arisa nechala pÍemluvit, aby jednou za …trnáct
dnç místo s Jongesem spala s desátníkem (coñ byla
pro Jongese pÍijatelná dohoda), bylo by to zÍejm�

marné, neboÙ Jonges m�l oprávn�nou obavu, ñe
desátník by se podplatit nenechal. Hagenbard ho
vÓak ve své dobrot� kryl zadarmo. Pak uñ jim nic
nepÍekáñelo kañdé úterý se sejít na KÍivém plácku,
nakoupit rybu k ve…eÍi a pak zalézt do pronajatého
Arisina pokojíku, kde pÍijímala pány. 

Arisa se vlastním jménem volala úpln�

jinak, po elfsku, ale pro lidi, kteÍí tvoÍili velkou
v�tÓinu její klientely, pÍijala obchodní jméno, které
se jim pÍi tom dobÍe vyslovovalo. Jonges jí, pakliñe
na ní n�kdy promluvil, Ííkal Rýzo. Zn�lo mu to
hezky, tak n�jak rodinn�. Arise to bylo jedno.
SlyÓela na vÓelijaká jména.

Z kád� se kouÍilo. Na hladin� horké
vody se lámalo sv�tlo desítek sví…ek, které
osv�tlovaly sklepení, dláñd�né ñulovými kameny,
klenbu plnou pavu…in, m�d�ný kotel v rohu,
dubovou ká‹, Óatstvo, rozházené na podlaze. A
samozÍejm� Arisu a Jongese. Arisa byla celá pod
vodou. Kdyñ vstupoval do kád�, ponoÍila hlavu añ
po nos a upÍen� si jej prohlíñela. V o…ích se jí leskly
sví…ky, vlnité vlasy m�la rozprostÍené po hladin�.
Lákala ho k sob�. Jonges opatrn� vstoupil do kád�.
VaÍící voda ho Óimrala na lýtkách. Dçv�rn� známý
dotek Arisina t�la v neproniknuteln� temné vod�,
vçn� pryskyÍice z nedávno vysmoleného dÍeva.
Rty, rozechv�né a horké. Arisa se zachv�la, bozi
v�dí, jestli to um�la tak dobÍe hrát, nebo tÍeba
opravdu nebyla taková profesionálka. Její t�lo
von�lo anýzovým mýdlem. Jonges k n�mu …ichal,
hladil je a laskal. Vybíral si odm�nu.

Leñeli. Jejich srdce bila ve spole…ném
rytmu. Za zavÍenýma o…ima m�li obrazy a barvy.
PÍedstavy, touhy a oni dva. Te‹ existovali jen sami

navzájem. Byla tu uñ jen ta Arisina rozvrzaná
postel, a ani ta ne, a strop a pak uñ jen Óindele na
stÍeÓe, po níñ se prohán�ly ko…ky, je d�lili od
n�…eho tam výÓ. Kdo ví, snad tam tu noc byly
hv�zdy, snad bohové, snad astrální sféry. Snad se
tam ñenili vÓichni …erti nebo prolétl osam�lý
vampýr. AÙ tam uñ ale bylo cokoli, nic to nemohlo
zm�nit, ñe ti dva spolu byli té noci ÓÙastni.

Jonges otevÍel o…i a pomalu se
z dalekých výÓin vrátil zp�t k realit�. Pohladil
prostitutku po rameni a spustil, pro… vlastn� dnes
pÍiÓel. "N�co bych od tebe potÍeboval, Rýzo.", Íekl.

Kdyñ se Hagenbard probral, bylo slunce
uñ vysoko na obloze. No…ní sluñby ho za…ínaly
zmáhat, v�k se mu usazoval v kostech a kostem se
to nelíbilo. Bolelo ho celé t�lo.

"B�tko!", zavolal, kdyñ na sebe navlékal
koÓili. "Je ráno! Sko… mi k paní Fenrulfové pro pár
koblih". Zaklepal pÍitom klouby prstç na dveÍe
dceÍina pokojíku. M�l hroznou chuÙ na teplé
koblihy pln�né marmeládou, a tak, kdyñ se Bethien
neozývala, nechal ji Hagenbard spát a seÓel dolç do
krámu sám. 

Bethien byla jeho jediným dít�tem.
Narodila se v dob�, kdyñ uñ se ñenou rezignovali,
ñe by jeÓt� n�kdy mohli mít d�ti. Hagenbard tehdy
skoro uv�Íil svojí ñen�, která Ííkala, ñe si to dít�
vymodlila u bohç. Kdyñ potom zemÍela, aniñ se
do…kala Bethieniných prvních narozenin, utvrdil se
ve svém názoru, ñe kañdá církev je jenom nástrojem
k ohlupování lidí. 

Vraceje se z pekárny, zakousl se do
…erstvých koblih, añ mu marmeláda vytekla na
bradu. Myslel na to, jak budou  Bethien chutnat,
kdyñ bral za kliku dceÍina pokoje.

Bethien tam nebyla, jen na posteli leñel
list papíru. Necht�l ho …íst. V�d�l, ñe tam nebude
napsáno nic p�kného. Necht�l, ale pÍece jen zvedl
dopis a …etl. Písmo vypadalo jako nadrásané
prase…ím b�hem.

Máme jí. Dej nám prachy a dostaneÓ jí
zpátky. P�t tisíc poloñí zejtra tvçj …lov�k v poledne
na oslím trhu pod Óibenici. Ty tam nebudeÓ a
nebude tam ani nikdo z domobrany. Añ budem mít
prachy v suchu, dostaneÓ jí zpátky. Celou. Bu‹
rozumnej a bude to dobrý.

"Hádám, ñe tolik pen�z nemáÓ", Íekl
Jonges a podal desátníkovi papír zp�t. Starému
drábovi se ruce tÍásly jak ostÍíhané ovce v únorové
vánici.

"Kde bych je vzalY", zasténal.
"Bethien!".
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"Tolik taky nedám dohromady",
pokra…oval zachmuÍený Jonges.

"Beth..."
"Je to teda síla", poznamenal Jonges.

Hagenbard vypadal o deset let starÓí neñ v…era.
Rezignovan�.

Jonges si zamnul …elo. "Myslím, ñe
ÍeÓení existuje", Íekl po chvíli.

Hagenbard s nad�jí vzhlédl. "Pçj…it si?
Kde?"

"Pche, pçj…it si . A od …eho máÓ svoje
konfidenty?".

Hagenbard nasoukal bÍicho do kalhot a
utáhl pÍezku na Íemeni. "V mým rajónu se tohle dít
nebude", sykl zlostn�. "Od …eho mám svoje
konfidenty". 

"Zatrcen�!", zaÍval Hagenbard a p�stí
bouchl do pultu, añ dñbánky posko…ily. "Te‹ m�

dobÍe poslouchej, Swono. Dycky sem ti pÍál.
Leckterá levota by ti dávno zlomila vaz, kdybych za
tebou nestál. I krev by se naÓla, co jsem zahladil.
Ale te‹ to pÍestává vÓechno. V tvým rajónu se
d�jou divný v�ci. Bu‹ máÓ mezi svejma lidma
n�jakou krysu, anebo seÓ neschopnej. Pro m� to
vyjde nastejno. Ìeknu Ti jedno: Mn� dneska ráno
unesli dceru. V poledne cht�j vejkupný a já nebudu
riskovat, ñe jí ublíñej, kdyñ se jí pokusim osvobodit.
Takovejm fanatikçm není co v�Íit. Proto jim
zaplatím a protoñe je to v tvým rajónu, tak to platit
budeÓ ty. Jestli seÓ poÍád pánem ve svejch ulicích,
tak ty bastardy najdeÓ a dostaneÓ peníze zpátky".
DalÓí rána do stolu. Tentokrát n�kolik hrnkç spadlo
na zem a rozbilo se.

"Mluvil jsi o n�jakejch fanatikách",
zeptal se Swona opatrn�. Na keramice mu, na rozdíl
od dobrých vztahç s desátníkem, málo záleñelo.
"MáÓ n�jaký konkrétní podezÍení?".

"Mám. Nic konkrétního. Ale do toho ti
nic není, nebudu ti to usnadÁovat".

"Nechci se pÍít. O jakou …ástku se
jedná?"

"P�t tisíc".
"Ve zlatkách?", otázal se Swona.
"Co já vím", vybuchl Hagenbard. "Asi

ve Ópercích, to by byl p�knej pytel pen�z, kdo by se
s tim tahal!".

Swona sáhl do kapsy a po krátkém
zaváhání vytáhl ln�ný pytlík, ve kterém byl
Rosolcçv pÍedv…erejÓí lup. Nakonec, bude to tak
lepÓí. Smete tím vÓechny problémy se stolu.

"Tohle by m�lo bejt akorát".

Nem�l bys tam chodit sám. Je to
nebezpe…ný, víÓY, citový pouto. Tvoje dcera mçñe

jednat zkratov�, nem�l bys...", Jonges nevypadal
moc sebejist� a v�d�l to. "Dej mi to výkupný,
vyÍídím to", Íekl.

"Ne".
"Je to riskantní. Co kdyñ tvoje dcera

zpanikaÍí, nechceÓ pÍece, aby se jí n�co stalo".
"Je to moje v�c a chci být u toho. Chci,

abys tam byl taky. BudeÓ m� jistit."
Jonges vysko…il. "Po…kej, to ne, já

nemám odpoledne sluñbu...", zaklel v duchu.  "Nech
m� teda jít tam samotnýho."

"Ne!", Íekl pevn� Hagenbard. "B�tka je
moje dcera, nenechám to vyÍídit nikoho jinýho. A
ty, Jonges, pçjdeÓ tam taky, ud�láÓ to pro m�".

TrñiÓt� vÍelo. Hlava na hlav�, smrad oslí
mo…i a výkalç. PopraviÓt� bylo obleñeno tlupou
komediantç, kteÍí ñonglovali mí…ky a n�…ím, co
vypadalo jako barevná královská ñezla. Jen idiot by
si tady nechal pÍedávat výkupné. Na druhou stranu,
ztratit se v davu by nemuselo být añ takovým
problémem. ZvláÓÙ, kdyby mezi …umily a trhovci
bylo pár komplicç... Hagenbard si otÍel zpocené
…elo. Uñ dlouho si lámal hlavu zásadní otázkou.
Kdo. Kdo. Kdo jenom by mohl provést takovou
pitomost a unáÓet dceru desátníka domobrany.
Òílenec. Jenom Óílenec. Nebo... Ano. Organizace se
solidním ziskem. TuÓil to pÍece.

"Moñná mi za…íná svítat", ucedil
Hagenbard. Náhle koutkem oka zahlédl mihnout se
v davu holou hlavu. Zprvu si nebyl jistý, ale pak jej
uvid�l. Byl tam. M�l hrd� vzty…enou hlavu. Stále
oto…enou k n�mu, i kdyñ se proplétal davem, jako
by jej sledoval. Kdyñ zjistil, ñe se na n�j Hagenbard
dívá, pokusil se odvrátit zrak a nenápadn� se dívat
jinam. Jejich o…i se ale uñ setkaly, a tak se mnich na
Hagenbarda podíval a omluvn� pokr…il rameny.

Mnich v rudé sutan� si razil cestu davem
z trñiÓt� sm�rem k chámu na druhé stran� oslího
trhu. Hagenbard sevÍel jílec me…e añ mu zb�lely
klouby. "Po…kej tady", zavr…el k Jongesovi a vrazil
mu do ruky ln�ný pytlík. "Z pod kçñe mu ñíly
vytahám", zamumlal pro sebe.

"Co? Co mám d�lat?" Jonges si
nedçv�Íiv� prohlíñel pytlík v jeho rukou.

"Tenhle výslech bude ryze soukromej.
Ty tady po…kej. To je rozkaz". Hagenbard se
rozhodl. Tohle byla jeho osobní záleñitost. Vyrazil
za mnichem, bezohledn� si razíc cestu davem. 

Jonges odpov�d�l: "Rozkaz, pane",
chvíli ostrañit� vy…kával, ale kdyñ vid�l, jak se za
desátníkem zavírají Íady lidu, rozhlédl se a tiÓe se
vytratil.
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Udýchaný desátník vb�hl mezi sloupy.
Na druhém konci sloupové sín� stál mnich. „ekal
na n�j. Ruce skryté v rudém hedvábném rouchu m�l
sv�Óené podél t�la a nevypadalo, ñe by byl
ozbrojen. Usmíval se. V tom úsm�vu bylo cosi
dçv�rného, le… káravého. Byl to úsm�v ko…ky, která
se kone…n� do…kala své myÓi. Chvíli na sebe tiÓe
hled�li. Pak Hagenbard vytáhl me… a rozhodn�
vykro…il k usmívajícímu se holohlavci.

"Ve jménu krále!", zahÍm�l. "Jste
zat…...".

Mnich byl prost� rychlý. 

"Tati", vykÍikla hol…i…ka. "Táto, táto, uñ
ses vrátil!". Obli…ej jí záÍil Ót�stím. Rozeb�hla se
k Hagenbardovi a ru…i…kama se pov�sila na jeho
uniformu.

"B�tko!". Hargenbard nechápal, co se
d�je. Nedovedl si vysv�tlit, jakým zpçsobem se
ocitl v pÍíkopu nurnské stoky, s roztrñenou
uniformou, bez …epice, avÓak se svojí sluñební
zbraní. NetuÓil, kde se mu vzala ta ohromná boule
na hlav�, ale byl si jistý, ñe ve stoce musel leñet
dosti dlouho, neboÙ uñ nebylo daleko do soumraku.
V hlav� mu dost hu…elo, a tak zamíÍil domç. Tam,
k jeho pÍekvapení, na n�j …ekala jeho dcera, kterou,
pokud si pamatoval, m�l n�kdo unést. Asi uñ je na
sluñbu starý... 

"Hol…i…ko moje", Íekl s uleh…ením. A
vzal dceru do náru…í. "Kdepaks byla?".

"Teta Rýza si se mnou moc p�kn� hrála.
Dala mi na hraní panenku", zamávala hadrovou
panenkou Hagenbardovi pÍed o…ima. "Ale já jsem
stejn� nejradÓi s tebou".

Starému desátníkovi spadla ze srdce
snad celá skála.

"BratÍe!". Hlas kn�ze, který vykonával
obÍad, se n�kolikanásobnou ozv�nou rozezvu…el
kaplí a pomalu odumÍel. "Byli i tací, kteÍí
pochybovali. Byli i tací, kteÍí t� zatracovali. Ba byli
tací, kteÍí ti uñ necht�li dál Ííkat: BRATÌE". Kn�z
rozepjal ruce. Okolo shromáñd�ní lidé v rudých
Íízách stáli se sklopenými hlavami. "Kladli ti za
vinu, ñe ty a jenom ty jsi byl vinen tím, ñe se
Murganina slza ztratila. Podstoupil jsi proto
zkouÓku v�rnosti. Jako kañdý, kdo kolísá, kdo je
sláb a komu se nedostává vçle, musí podat dçkaz
v�rnosti, síly a pokory naÓí paní. Jako naÓe sv�tice
ronila krvavé slzy, i ty jsi dokázal ob�tovat své
schopnosti, napnout vÓechny síly, abys splnil svçj
úkol. Tím, ñe jsi obstál ve zkouÓce v�rnosti, jsi
vnesl radost do naÓich srdcí. Protoñe jsi nás
nezklamal. Dokázal jsi, ñe pÍání V�rných, je ti
svaté.

"BratÍe, bu‹ vítán op�t mezi nás". Mnich
pozvedl ruce do výÓe, aby vÓichni shromáñd�ní
vid�li, co drñí. Mosazný odznak domobrany
s …íslem 104.

Jonges vyÓel z m�sta po jiñní silnici.
Odpolední v�tÍík …echral jeho vlasy a jarní slunce
ho Óimralo pÍátelsky po tváÍích a hladilo jeho nový
kabátec, na n�mñ se pod velkou kapsou rýsovaly
obrysy knihy. Jonges mimod�k vsunul ruku do
kapsy u kalhot a pevn� stisknul velký …ervený
drahokam, vsazený do zlatého šperku. Rozesmál se.
Tráva kolem se sytě zelenala a stromy rozevíraly
své květy. Šel a věděl, že svět na něj čeká. A z plna
hrdla se smál, dokud mu Nurn nezůstal za obzorem
a ještě dlouho, dlouho potom.

Novinky liscannorské

Tyto novinky připravil na základě veřejného dění
Klabzej Myšilov, osmý starosta liscannorský

I. Léto a začátek podzimu 1055

1) Pětadvacátého dne měsíce poradostin
roku 1055 se vrátila Nurnská družina z výpravy v
jihozápadním cípu Gorganu. Krom běžné únavy
přinesla s sebou smutnou zvěst o smrti barbara
Hareze, který sice nežil v Liscannoru, nicméně

místní usedlíci jej dobře znali. Skonal jako pravý
muž a válečník prvního dne toho měsíce a jeho tělo
bylo přikryto kamennou mohylou dle obyčejů jeho
lidu. Místo prvního válečníka družiny zaujmul pan
Nebuč Kanimůra, obecní hrobník.

2) Ihned jsem se od místostarosty Getda
Ruindorského dozvěděl několik nových zpráv. V
domě č.p.24, zděděném Wyndred Rugornskou,
došlo mezi pozůstalými po paní Wenoře k rozepři,
která vedla k vystěhování mladších sourozenců,
Haarduna a Eleanor. V celé smutné záležitosti se
neblaze angažoval příbuzný Rhynn Rugornský, jak
jsem zjistil syn synovce Wyndredina otce, který
exekuci provedl. Rhynn s Wyndred uzavřeli rychlý
sňatek v Nurnu za přítomnosti pana Getda a paní
Attrien Moskytové. Kvůli uklidnění veřejného
mínění Rhynn Rugornský převedl svůj malý dům
č.p.5 do vlastnictví Haarduna, který se dnes o
Eleanor stará. Proslýchá se, že paní Rollanda
Rugornská svého syna Rhynna za jeho čin vypustila
z poslední vůle, což dotyčný nese velmi těžce.

3) Paní Attrien Moskytová, vdova po
čaroději Krochtovi a matka dvou dětí, oznámila
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sňatek s jistým panem Jonem Teningem,
obchodníkem z Nurnu, který dnes žije střídavě v
obci a ve městě. Zároveň se vede ve známosti, že
rodina staví letní dům na pobřeží. Vzhledem k
současnému nurnskému občanství pana Teninga se
na jeho osobu zatím pochopitelně nevztahuje právo
občanství děděného, nicméně v případě změny
vztahu k Nurnu o občanství liscannorské není třeba
žádat. Stačí dát tuto okolnost na vědomí. Paní
Attrien oznámila změnu svého příjmení na
Moskytová-Teningová.

4) Dyni Longodon písemně požádal o
udělení občanství pro sebe a svou půlroční dceru
Anju, ale občanství nikomu prozatím nebylo
uděleno. Svou žádost následně písemně odvolal.

5) Jeremiáš Čipera, hostinský z krčmy U
hrocha, přes léto nechal provést rekonstrukci
hostince, přestavbu a rozšíření jeho prostor. Obcí
darované chátrající objekty bývalé ubytovny a
kuželkárny nechal strhnout a vhodný materiál při
stavbě využil. Tím naplnil body ústní dohody s
obcí, za což mu budiž vzdán dík. Ceny
poskytovaných služeb hostince jsou požehnaně

přívětivé.

6) Byla uvedena v platnost vyhláška o
povinném příspěvku obce pozůstalým po zesnulých
občanech Liscannoru. Ten by měl alespoň trochu
rozptýlit chmury pozůstalých, kteří by případně po
smrti živitele zůstali nezaopatřeni. Vyhláška byla
ustanovena na základě sílícího volání z řad
usedlíků.

7) Poprvé v historii nebyla sklizena úroda
z Janternu, ovoce opadalo a shnilo. Za to se cítím
plně zodpovědný ať jako starosta či jako strážce
Janternu.  Jsem připraven nést případné důsledky z
této události a velice se obyvatelům vsi omlouvám.
Doufám, že chybějící šťáva do hojivých užívání a
mastí nebude někde nevyhnutelně scházet.

8) V hostinci U hrocha se k delšímu pobytu
přihlásili pánové Kutouš Králík z Veselého
Kopečku a Kardaš Pipril. Oba dva jsou nováčkové
Nurnské družiny.

9) Za nesplnění povinnosti předložit
stavební plány nových domů byla slečně Viky z
domu č.p.37 a paní Wulpin Zivrilové z domu č.p.27
vyměřena dříve ohlášená pokuta ve výši 3.000 zl.
Žádná z jmenovaných zatím pokutu nesložila, ani
nedodala patřičné nákresy. Pokud se tak v dohledné
době nestane, budu muset podniknout další kroky.

V případě domu č.p.27 jsem se rozhodl z důvodu
jistých objektivních okolností být tolerantnější a je
možné, že vyměřenou částku nebudu vymáhat. V
tomto směru jsem se dohodl s panem Lambardem
Tehalským, manželem Wulpin Zivrilové. Nicméně,
nepředloží-li rodina plány, budu částku požadovat
v plné výši a budu v jejím případě postupovat úplně
stejně, jako u kohokoli jiného.

II. Hluboká zima 1055/56

10) Pro návrat z podzimní výpravy po
stopách Arnúthien Gorganské bylo příznačné nejen
roztrpčení ze strastiplného plahočení po
severozápadních zemích, ale i roztrpčení ze ztráty v
řadách Nurnské družiny. Všem známý komediant
Kardaš Pipril padl na území Wenarenu v boji s
piráty, toto úmrtí je  datováno sedmnáctým dnem
měsíce hodovanu. Jeho mrtvola byla Nurnskými
pochována v blízkém lese.  Majetek, který Kardaš
Pipril zanechal v pronajatém pokoji hostince U
hrocha, jsem z moci svého úřadu a za přítomnosti
svědků, p.Kanimůry a p.Králíka, zajistil. Vzhledem
k tomu, že mi není znám jediný doklad o
Piprilových dědicích či jeho původu, majetek jsem
dle platného práva převedl do obecní pokladny.
Jedná se v součtu o 7.500 zl.

11) Pan Dyni Longodon z wenarenského
trhu s otroky přivedl do obce dvě dnes už svobodné
dívky, ubytoval je ve svém domě a přihlásil je k
dlouhodobému pobytu. Jmenovitě jde o jistou
Bilanku a jistou Dany. Tato skutečnost vzhledem k
páně Longodonově šlechetnosti byla promptně
vyřízena příslušným záznamem do starostenské
knihy. Obě dívky jsou ve vsi vítány.

12) Pan Nebuč Kanimůra, obecní hrobník, si
z téhož tržiště přivedl hobitku, jistou Malinu
Březinkovou, kterou ubytoval ve svém domě. Dají-
li bohové a ona bude svolná, dá se snad v brzké
době očekávati svatba v rodu Kanimůrů. Vzdávám
hold hrobníkově šlechetnosti a přeji hodně štěstí a
lásky.

13) Na základě žádosti bylo uděleno
občanství panu Kutouši Králíkovi, který je nyní
ubytován v hostinci U hrocha. Zároveň mu bylo
uděleno i povolení ke stavbě domu, ač s tímto
počinem chce dotyčný hobit z rozumných důvodů
posečkat do jara.

14) Z důvodů lajdáckého přístupu k práci,
opilství a v neposlední řadě i nešťastného úmrtí
dítěte na liscannorském rybníčku byl ze
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starostenské moci zbaven úřadu rybníkáře pan
Arkuss Dettor. Novým rybníkářem se stal pan
Kutouš Králík z Veselého Kopečku. Troufám si
domnívat, že se funkce svěřené zhostí mnohem
lépe, než jeho předchůdce, a zbaví rybník vizáže
páchnoucího kaliště.

15) Opilý chlap, který se připotácel na ocase
družiny z poslední výpravy, byl vykázán z obce. O
tomto individuu bych se zde nerad šířil blíže. Plně
postačí, když svým trvalým pobytem poctí
vzdálenější místa a jiné krčmy.

16) Vzhledem k tomu, že jsem se ve svých
volebních slibech zavázal dovést k uspokojivému
výsledku záležitost se vznikem liscannorského
znaku, požádal jsem znovu, a tentokráte jmenovitě

starousedlíky - řídícího Getda Ruindorského a
hrobníka Nebuče Kanimůru, aby mi předali své
konečné a reprodukovatelné návrhy v barvách. Rád
bych už celou věc smetl ze stolu a vyhlásil veřejné
hlasování. Předem oběma pánům (i komukoli
dalšímu) děkuji.

17) Lambard Tehalský konečně předložil
plány svého domu. Jsem velmi rád, že tato vleklá
záležitost doznala úspěšného závěru. Z rozhodnutí
úřadu byla panu Tehalskému prominuta pokuta ve
výši 3.000 zlatých. Ohledně nákresů domu slečny
Viky však mé hrozby trvají. Pokutu budu v plné
výši požadovat a neobdržím-li vše potřebné do léta
1056, budu nucen přistoupit k vystěhování. Od
tohoto kroku se nedám odradit, neboť má trpělivost
dosáhla svých mezí.

18) Tímto oznamuji všem občanům
Liscannoru, že byl dokončen územní plán obce.
Vypracoval jsem ho na základě podkladů p. Darlena
Moorheda a starostenské knihy. Jsem rád, že se mi
podařilo splnit jedno z předsevzetí a chtěl bych
tímto Darlenovi ze srdce poděkovat.

19) Attrien Moskytová nechala strhnout dům
č.p.4, který byl v jejím vlastnictví, ale byl neobýván
a nesloužil žádnému účelu.

20) Smutnou událostí se stalo úmrtí slečny
Bilanky, bývalé wenarenské otrokyně, požívající
pohostinství Longodonova domu. Skonala 5.
ponovoroku na zápal plic. Tímto bych chtěl panu
Dynimu, již podruhé v krátké době, za usedlíky
vyjádřit hluboký zármutek.

21) Nyní bych chtěl přiblížit další úmrtí
liscannorského obyvatele, tajemného Herberta

Álfheimského. Jelikož si lidé všimli, že Herbert
dlouhý čas ze svého domu nevychází a zároveň na
komíně je čepice sněhu, rozhodl jsem se za
přítomnosti svědků - hrobníka a nového rybníkáře
porušit domovní svobodu. Herberta jsme nalezli
zhrouceného v plesnivém křesle a na kost zmrzlého.
Všude vládl smrad a příšerný nepořádek starého
zapšklého mládence. Také jsme si všimli, že zemřel
přirozenou smrtí a vykašlával krvavé hleny.
Pravděpodobně se zde jednalo o útok nějaké zlé
epidemické choroby ze špíny, pravděpodobně
tuberkulózy. Po tomto nanejvýš závažném zjištění
jsme dům opustili. Jako starosta obce jsem se proto
rozhodl vzít odpovědnost na sebe a dům zapálit. Na
jaře, až opadnou sněhy, nechám na náklady obce
celé nečisté místo zavézt čerstvou ornicí a osít
travou. To, že Herbert nebyl s úctou pochován na
hřbitově, jak jsem slyšel nikomu příliš nevadí,
neboť měl pověst podivína a vraha a s nikým se
příliš nestýkal.

Matka Nifredil

Úryvek z knihy o NIFREDIL poskytl elf Šírkéz
.......

Dech mrazivý i horký, dnes
Vlas má, však zelený jest

slzy její , modré, leží v širých dálkách
pro sestry vysoko, vyplakané v hádkách

Její kosti pevné, pod chodidly úpí
však pláč , ten milostiv je skrápí.

.....

Tuto Lyškánoru připravil k vydání
Klabzej Myšilov, starosta Liscannoru


